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ANEXO II – DESCRIÇÃO DE CARGOS

MÉDICO GINECOLOGISTA

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção da
saúde; coordena programas e serviços em saúde, efetuar pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora
documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área de Ginecologia e Obstetrícia.

MÉDICO PSIQUIATRA

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção da
saúde; coordena programas e serviços em saúde, efetua pericias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora
documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na área de psiquiatria.

MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA

Operar os equipamentos de ultrassonografia na realização do exame; analisar e emitir laudos pela interpretação
das imagens produzidas.
MÉDICO DO TRABALHO

Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos servidores em especial
daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, implementar medidas de
segurança e proteção do trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de vetores e
zoonoses, realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração publica para mudança
de atividade do servidor, participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de
programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os
fatores de insalubridade, de fadiga e outros.
TRABALHADOR BRAÇAL

Executar serviços de carga e descarga de materiais; arrumar os materiais nos lugares determinados; arrumar
móveis e utensílios conforme orientação recebida e fazer serviços de mudanças; fazer a varrição, capina e
limpeza geral de pátios, vias, canteiro de obras e outras unidades; auxiliar nos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos; coleta de lixo, executar outras tarefas de
natureza auxiliar.
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AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE – PSF

Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar
indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as famílias para utilização
adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas
prioritárias da Atenção Básicas; Realizar, por meio de a visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as
famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação da família acompanhada, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de
educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a
educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio
ambiente, entre outras.

